
ДШПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМППСГРАЦШ 

пр. Олександра Поля, 1, м. Дшпро, 49004 тел. 742-89-80, 742-88-59, факси (056) 770-31-22, 742-83-84, 
е-таП тГо@а<1т.с1р.§оу.иа, Ьйр:/Лу\т.ас1т.с1р.§оу.иа, Код СДРПОУ 00022467 

Голов! правлшня громадськоТ 
оргашзаци "1нформацшно-
консультативний жшочий Центр" 

СУСЛОВ1Й 0.1. 

! 1ро розгляд запиту 
: т шформащю 

Шановна Олено Гвашвно! 

У вщповщь На Ваш запит на шформащю вщ 19.12.2018, зареестрований в 
облдержадмшютраци 19.12.2018 за№ 1360/0/48-18, повщомляемо. 

Вщповщно до статп 1 Закону УкраТни "Про доступ до публ1ЧНоТ 
шформаци" (дал1 - Закон) публ1чна шформащя - це вщображена та 
задокументована будь-якими засобайи та на будь-яких нослях шформащя, що 
була отримана або створена в процес1 виконаННя суб'ектами владних 
повноважень своУх обов'язюв, передбачених чинним законодавством, або яка 
знаходиться у володшш суб'ектгв владних повноважень, шших розпорядниюв 
публ1чно1 шформаци, вйзначених Законом. 

Запит, на шформащю - це прохання особй до розпорядника шформаци 
надати публгчну шформащю, що знаходиться у його володшш (частина 1 статп 
19 Закону). 
* Отже, публ1чна шформащя мае зокрема таю ознаки: готовий продукт 
шформаци, який отриманий або створений лише в процес1 виконання 
ауб'ектами владних повноважень своУх обов'язюв, передбачених ^чинним 
законодавством; заздалепдь вщображена або задокументована' будь-якими 
звсобами та на будь-яких нос1ях шформащя. 
| Разом з тим, Ви у форм1 запиту на шформащю бажаете отримати 

ЙДП0В1Д1 на пейш питания, пов'язаш з виконанням Нащонального плану дш з 
йиконання резолюцп Ради Безпеки ООН "Жшки, мир, безпека" на период до 
2*020 року (дал1 - Нащональний план дш), затвердженого розпорядженням 
Кабшету Мшютр1в Украши вщ 24.02.2016 № 113-р (з! змшами, внесеними 
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фозпорядженням Кабшету Мш1стр1в УкраТни В1Д 05.09.2018 № 637-р), що 
Зпотребуе висконання спещйльних дш, спрямованйх на створення ново!' 
шформащУ шляхом узагальнення та анал1Тично'1 обробки даних вщповщальних 
виконавц1в Национального плану дш (райдержадмщютрац11, викОнавч! ком1тети 
мюьких рад та об'еднаш територ1альш громади ДншропетровськоТ, област1), що 
,не шдпадае пщ ознаки публ1ЧноУ шформаци вщповщно до стагп 1 Закону. 
| Враховуючи вищевикладене, про результата розгляду порушених у 
[Вашому зашгп питань Вас буде повщомлено департаментом сощального 
рахисту населения облдержадмшютрац11 у порядку та строки, передбачеш 
Ваконом Украши "Про звернення громадян". 

3 повагою 
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